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TEMESKÖZ1 ISTVÁN 
Szegény paraszt származású, első 

éves kora óta a legkiválóbb tanul-
mányi eredményt elért hallgatók 
közé tartozik. Tanulmányi és moz-
galmi munkáját az alaposság és 
fti elmélyUlés jellem*!. 

Április 4*re szakmájával kap-
csolatos cikk lefordítását vállalta 
s ezt teljesítette. 

BALOGH ANDRÁS 
elvtárs több mint 20 éve dolgozik 
az Egyetemnél. 

Április 4-e tiszteletére felaján-
lotta, hogy « könyvtárba járó tm 
lyóiratokrél új nyilvántartást ké-
szít; mely megkönnyíti « hallgatók 
irodalmi tájékozódását. Felajánlá-
sát teljesítette. 

JUHASZ BÉLA 
III. éves orvostanhallgató. Tanulmá-
nyi munkáját jelesen végzi. Tanul-
mányilag gyengébb társainak min. 
dig készségesen segít- A népi együt-
tes egyik legjobb tagja. Aprllfes 4» 
ére felajánlotta, hogy marxisainas» 
bél az ajánlott irodalmat feldolgoz-
za. Felajánlását teljesítette 

Kuliúrforradalmunk nagy erőssége 
Zeneművészeti Szakiskolánk 

Az 1952—53.as iskotai tanév 
döntő fordulatot jelent zeneoktatá-
sunk terén. Zeneoktatásunk re-
formterve gyökeresen megváltoz-
tat», egészséges etapokra helyezte 
zeneiskolánk munkáját. Egész há-
lózata jött létre országszerte ae 
ú j típusú zeneiskoláknak. A kon-
zervatóriumokból zeneművésze« 
szakiskolák lettek. A reform értei, 
mébea a szakiskolákról évről-évre 
levábak az alsó osztályok, melyek-
nek tanítása zeneiskolákban törté, 
nik. A szakiskolák viszont karve-
zető és alsófokú zenetanításra jo-
gosító BBaktanárképző tanszakokkal 
gazdagodtak. f 

A reformterv étlapján indult meg 
a munka a szegedi Zeneművészeti 
Szakiskolában is. Az eddigi munka 
értékelése — a Népművelési Mf 
nisztérium Zeneoktatási Osztálya 
képviselőjének résevételével — ez 
év februárjában történt. Аз érte. 
kezleten kibontakoztak a tanszakok 
eredményei és hiányosságai s egy. 
úttal további munkánk tárolatai is. 
A szakiskola mellett ebben a«z év-
ben zenei gimnázium is indult. A 
szegedi Tömörkény gimnázium 
igaagatója és tanári kara végzi 
odaadó munkával gimnáziumunk 
növendékeinek általános közismereti 
oktatását. Szakiskolánk hallgatói, 
пик ideológiai oktatását ж Egye-
tem, — neveléstani óráit pedig a*| 

Pedagógiai Főiskola előadói látják-
el. Növendékeink szakkörökön mu-
tatják be előrehaladásukat. Észak, 
körökön tanáraink értékelik az-
eredményeket és hiányosságokat, 
megbeszélik a munka további fo-
lyamatát, 

Kodéhf ZoHán 70. születésnapja 
tiszteletére DiSZ-sezervezetünkköZL 
remükölésével hangversenyt és szol. 
fézs'versenyt rendeztünk, A verseny 
döntőjét Szőnyl Erzsébet zeneművé, 
szeri főiskolai tanár elnökletével bo-
nyolítottuk le. A növendékek telje, 
sítménye a versenyszellem helyes 
irányát és emelkedő tanulmányi 
eredményét bizonyította. 

Intézetünk további munkatervé" 
ben a zongora.t<*nszak által reríde-
zendő Mozart-verseny, koncertszerű, 
vizsgák és növendékhangversenyek 
állnak. A Magyar.Szovjet Barátság 
Hónapjának ünnepélyeiből részt 
bért szakiskolánk Is: egy tanári és 
két növendék! hangversenyt edtunk, 
hogy ezzel is kifejezzük hálánkat 
a dicső szovjet nép iránt, hiszen se-
gítségével építjük országunkat 
veszünk részt a tartós béke védel-
mében. A szovjet nép segítségévei 
küzdünk azokért a nemes célokért, 
melyhez hasonlók történelmiünk so-
rán még nem álltak előttünk. 

Báthory Sándor 
t a n á r 

cé (Jitlia&ktatójti Szemét a mi yéiratunk 
Második évfolyamába lépett a 

Felsőoktatási Szemle, az Országos 
Felsőoktatási Tanács folyóirata. 

Előttünk fekszik a folyóirat e r 
évi 1. és 2. száma. Az ízléses kül-
ső igen komoly és jó tartalmat ta-
kar. Rovatbeosztása átgondolt, terv 
szerű és céltudatos. Ahogy végig 
tekintjük, azonnal megragad ben. 
niinket a helyes törekvés, hogy 
minden egyes írás '»z egyetemek 
és főiskolák gyakorlati munkáját 
kívánja előmozdítani. A cikkek vi-
lágosak, egyértelműek, mesterké'et-
len megfogalmazásnak; minden írá. 
sa célratörő, világos, közérthető. 

A főrovatban a gyakorlattal kap-
csolatos e'v'i cikkek, tanulmányok 
foglalnak helyet. Ezek tematikájuk-
ban igen változatosak. Az 1 
számban Erdey-Gruz Tibor felső-
oktatási miniszter jelenti be a fel-
sőoktatási mnisztérium megalaku'á-
sát. Szádeczky-Kardos Elemér a 
Népek Békekongreszusáról számot 
be. A Szovjetunió Kommunista 
PSrtjának XIX. kongresszusával egy 
szovjet folyóiratból fordított tanul-
mány és több más írás foglalkozik. 
A kongresszusi anyag feldolgozásá-
ról — a legkülönbözőbb Területek-
ről — írt cikkek használják a kri-
tika fegyverét is. Szólnak írások 
módszertani kérdésekről. Ezek igen 
hasznosak és "tanulságosak. Az if-
júság hazafiságra való neveléséről, 
politikai-erkölcsi nevelésének ta-
pasztalatairól szóló írások iflen szé-
les körben számíthatnak érdeklő-
désre. 

A folyóirat — helycsen — gon-
dé; az aktuális kérdésekre is: Marx 
Karoly halálának 70. évfordulójára, 
a Szovjet Film Ünnepére, stb, 

A tapasztalatcsere jó eszközének 
bizonyul ¡xa '.Egyetemeink és Fő-
iskoláink életéből'' című rovat. Ez 
a rovat januárban még sovány vo't, 
de a februári számban m»r nagyon 
érdekes ős változatos tartalmú rö-
videbb cikkeket közöl. 

A -.Kulturális hírek" főleg kül-
földi kérdésekkel fog'alkozik. 

Rendkívül erős érdeklődésre 
tarthatnak számot . A tőkés orszá 

g«k felsőoktatása" rovat tanulmá-
nyai, Nyugat-Németország és az 
USA kulturális és egyetemi válsá-
gáról olvashatunk megdöbbentő 
adatokat. 

A Felsőoktatási Szemlé nek ott 
kell lennie minden tanszéken. Sű-
rűn vegyék kezükbe a professzorok 
és a tanszemélyzet tagjai. Már ed-
dig is szépszámú szegedi vonatko-
zású írást találunk benne. Olvassuk 
és írjunk is bele. A Felsőoktatási 
Szemle a ml folyóiratunk. Fejlődő 
egyetemi életünk mérlege s egyben 
fejlesztője. Szeressük és használjuk 
fel munkánkban. 

(ső) 

Egy dolgozó levele 
Kedves Elvtársakl 
Március IS. áfa üdülök Mátrafii-

reden. Gyönyörű helyen vagyok, a 
Sms SZOT üdülőben. Ellátás kifo. 
gástalan. Tisztaság mintaszerű, a 
személyzet mind kedves — egyszó-
val álomnak tűnik minden, szinte 
hihetetlen, hogy én ilyen mesés he-
lyen pihenhetek! Nagyon, nagyon 
boldog vagyok, amit leírni nem le-
het! 

Csak most érzem igazán, hogy a 
népi demokráciában mennyire „leg. 
főbb érféki az ember"! 

Köszönöm a legyőzhetetlen Szov. 
jetunió Vörös Hadseregének, hogy 
véres áldozatok árán kiharcolta ne-
künk, magyar dolgozóknak is a 
megbecsülést, a munkához és a pi-
henéshez való jogot. Köszönöm 
nagy pártunknak és annak vezető-
jének, Rákosi elvtársnak, hogy a 
dolgozók százait részesíti pihevés. 
ben a Mátrában, Pécsett. Balatoron 
és még sok gyönyörű helyen. 

Két hetes pihenés után atzzai az 
elhatározással indulok vissza mun-
kahelyemre, hogy még jobb munká-
val, oftaadóbb kitartással fogok har-
colni hazánk és az egész világ hé. 
kéjéért! 

Mátrafüred. íflití március 2i. 
Kiss Mária-

Ás egyetemen folyó 
újítási mozgalomról 

Napról-napra növekvő számok bi, 
aonyítják újítómozgalmunk hatal-
mas arányú fejlődésiét. Az első kez-
deményezőket a dolgozók százezrei 
követték é s ma már az újítók fél-
milliós tábora harcol az országban 
mindenütt a .technika továbbfejlesz-
téséért. Az eredmények jelentős 
mértékben hozzájárultak a termelés 
telén eddig kivívott győzelmeink-
hez és a jövőben még nagyobb se-
gítséget nyújtanak ötéves tervünk 
feladatainak megoldáséhoz. Módo-
sított ötéves tervünk az újítókra kü. 
lönög nagy feladatokat ró, elvárja 
tőlük, hogy az eddigi eredmények 
fokozásával, a technika szakadat-
lan továbbfejlesztésévél éa az elért 
eredmények általánosításával segít-
sék a célok elérését ég táthaladását. 

Az egyetem dolgozói az 1952-es 
évben megértették pártunk és kor-
mányzatunk felhívását, az újítási 
mozgalomból tevékenyen kivettek 
részüket. Csupán a Tudományegye-
tem műhelyének dolgozói 30 javas, 
latot adtak be. Ezek igen nagy ré-
szét el is fogadta a bizottság 'és az 
újítókat díjazásban részesítette. 
Újításaikkal kitűntek Langó József, 
Kucsera István, Tóth Lajos és Dra_ 
ganov Sándor elvtársak. 

Az 1953-as évben a mozgalom 
ellaposodott. Az újítások száma 
csökkent. Ennek oka az, hogy az 
újítási felelősök nem végeztek jó 
munkát és a szakszervezetek sem tá-
mogatták munkájukat. Az admi-
nisztráció is olyan bonyolult volt, 
hogy a b e a d o t t újítás értékelése és 
véleményezése sokszor hetekig el 
húzódott. A legújabb rendelkezések 
értelmében az összes újítások egy 
kézibe futnak össze. 

Mindej, egyetemi dolgozónak fel-
adata, hogy az ellanyhult újítási 
mozgalmat ismét élénkké tegye és 
ezzel is segíts,, az Egyetemen fo-
lyó oktató és kutatómunkát, 

G-yenes Vilmos 

M U L T 
NE FELEDKEZZÜNK MEG 

Egyetemi hallgatók a szegény-
házban. 

Számtalan polcot tölt meg a Vá-
rosi Levéltárban az a sok irat, me-
lyet a Hotthy-rendszer tollnokai 
gyártottak az elnyomatás hosszú 
éveiben. Az elmúlt rendszer képvi-
selői nem is gondolták akkor, hogy 
a néma akták valaha vádirattá lesz. 
nek és sorozatosan fogják feltárni 
gaztetteiket. Az egyik ilyen irat 
szerint a várostól kérik, hogy 20 
székely hallgató ingyenes ellátást 
kapjon a szegényházban. A város 
azonban csak 6-ot vállal, hatnak 
pedig a térítési díj felét fizeti. 
Ugyanakkor a reprezentációs költ-
ségek, a polgármester és főispán 
személye körüli kiadások súlyos 
tízezrekre rúgtak. 

Nem egyedülálló jelenség volt ez 
abban az időben, ellenkezőleg a 
Horthy-rendszer kultúrpolitikájának 
általános gyakorlata ezt mutatta 
EhnéMi, erkölcsi magvát ennék a 
kultúrpolitikának maga, gróf Kle. 
belsberg Kunó, az akkori vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 1932-ben, 
egy doktorrá avatás alkalmával 
mondott beszédében így fogalmazta 
meg: „A létért való küzdelemben 
két erő áll egymással szemben: a 
szelekció és protekció- A szelekció 
közjogi elv, amely szerint az állam 
kiválasztja a legértékesebb egyéne-
ket állami funkcióra. A protekció 
a létért nehezen küzdő 
egyetlen érvényesülési eszköze." 

Vájjon kik lehettek a legértéke-
seíA egyének azok Számára, akik 
egyetlen értéknek a pénzt, a kor-
ruptságot, a hasznot ismerték el? 
És kik lehettek a protekciósok? 
Mondjuk meg nyíltan: a földesúriak, 
gyárosok, tőkések hülye, degene-
rált csemetéi. 

A dolgozó ember gyermeke, ha 
bejutott az egyetemre, véres verej-
tékkel küzdött a diplomáéit. A 
„Szegedi Hír" 1941 decemberi szá-
ma így ír erről: „ . . . mert nagyon 
nehéz ez ez út. A hallgatók nagy 
százalékának tanulmányai mellett 
fenn is keíl tartania magát, taní-
tani, vagy kézimunkáznia kell, hogy 
a tanít tatásához szükséges összeget 
előteremtse." * 

J E L E N 
KÖSZÖNJÜK A SZOVJETUNIÓ-

NAK — KÖSZÖNJÜK 
PARTUNKNAK 

267 magyar ifjú ée leány 
utazott el a Szovjetunióba \ 

A felszabadulás óta új élet kez-
dődött Hazánkban. Ennek az újnak 
sikeres megépítésében a Szovjet-
unió állandóan támogatott bennün-
ket Nemcsak a szabadságot hozta 
a magyar földre a szovjet katona, 
de ugyanakkor megtanítottak ben. 
nünket élni ezzel a szabadsággal. 
Megismertették velünk az új mun-
kastílust, a kommunista erkölcsöt, 
átadták gazdag tapasztalataikat. A 
Szovjetunió nemzetközi tekintélyt 
szerzett Mgyarországnak. Ennek a 
segítésnek egyik kézzelfogható bi-
zonyítéka, hogy csupán 1952-ben 
267 magyar ifjú és leány utazott el 
a Szovjetunióba, hogy ott az egye-
temeken és főiskolákon, mint első. 
éves ösztöndíjas hallgatók tanulja-
nak. 

így jutalmazza pártunk és álla. 
munk a legkiválóbbakat- Ez azon. 
ban a jutalmazásnak csak egyik 
eszköze volt. A párt és az állam 
szerető támogatását érezte a Sze-
gedi Tudományegyetemnek az a 29 
hallgatója, akik Rákosi-ösztöndíjat 
kaptak, vagy az a 2633 hallgató, 
kt az 1951/52. tanévben rendes ösz-
töndíjat kapott. A hallgatóknak ki. 
fizetett összeg az 1951/52. tanévben 
1,108.100 forintot tett ki. Ezenkívül 

lények I ln®*f 2 0 2 h a l ,Sató részesült üdülte-

Ezek a számok ékes bizonyítékai 
annak az óriási különbségnek, mely 
a szocialista rendszert megkülön-
böztet] a kapitalista rendszertől. 

Ifjúságunk előtt ma korlátlan le-
hetőségek állanak. Azonban ne fe . 
ledjük azt, hogy ezért az új élet-
ért, az elért eredmények megtartá-
sáért és fokozásáért keményen kell 
dolgoznunk, szívós kitartó munkát 
kell végeznünk, különösen népünk 
ellenségeivel szemben. 

A Szovjetunió ée a párt Iránti 
szeretet és hála legszebb megnyil-
vánulása lesz az áz odaadó, lelkes, 
fáradságot nem kímélő munka, me. 
lyet a közeljövő nagy eseményeinek, 
a Béke VHágtanács budapesti illé-
sének és a választásoknak sikere 
érdekében mindannyiunknak 
lessége kifejteni 

köte-

Társadalombíróság a Főiskolán 

A. jó tanrend segíti 
a tanulmányi munkát 

Szólni kellene néhanapján arról 
is. ami jó a Bölcsészkaron, hisz az 
olvasó helytelen képet nyer, ha 
csak hibákról olvas. Mert van jó 
is — ha kevesebb is,- mint a rossz. 
Hogy csak egyet említsünk — a 
tanrend. 

Végre sikerült a tanulmányi osz-
tálynak olyan tanrendet összeállí-
tania, melyei nem érhet gáncs. 
(Persze a károgók, a mindenben 
rosszat keresők e s e t l e g találnak 
benne.) Az órabeosztás ig>en meg. 
felelő, például az első évfolyam 
magyar szaknak nincsen délután 
órája az ú j tanrend szerint. Hogy 
ez mennyit ér, arról nem kel! sen-
kit sem meggyőzni. Hiszen a dél-
utáni tanulás így zavartalanná vált, 
nem repül el a nap a diákotthon 
ét az egyelem közti szakadailan 
gyorsfu lóversenyben. 

De nemcsak az említelt szitkon 
vannak megelégedve a tanrenddel, 
... nem a többi szakon, n többi év 
folyamon is. A jó tanrend valóban 
segíti a tanulmányi munkát, még-
pedig hathatósan. Ezért egyrészt 
köszönet jár érle a dékánnak, a 
tanulmányi o9zlá'ynak. Ezt a nem 
éppen könnyűnek nevezhető feladat 
sikeres megoldása után arra kell 
törekedni, hogy a jövőben minden 
munka hasonló módon vagy még 
— jobb 'regyen. 

Sándor András bh. 

A Főiskola TársadalomWrösága a 
napokban tárgyalta két elsőéves 
történelem-ének-zene szakos hall. 
gató, Balázs KataAin és Tollas 
Magdolna fegyelmi ügyét. Nem 
érezték jól ezek magukat az egy-
szerűbben öltöző és viselkedő szo-
batársaik között, lenézték, kigú-
nyolták őket azért, mert azok nem 
maTadoztak ki éjfélekig, egy órfilg 

A tanuláshoz való viszonyukra 
fényt derít az. hogy egyik al-
kalommal szobatársainak Tol-
las Magdolna kijelentette: , hü-
lyék vagytok, miért tanultok, 
látjátok, ml nem tanulunk, 

mégis megélünk". 
Marxizmus órákon sorozatosan nem 
jegyzeteltek, beszélgettek. Szintén 
Tollas Magdolna jelentette ki. hogy 
•.Megtanulom a marxizmusl, de 
magamévá soha nem teszem"'. Ami-
kor népnevelőjük felhívta a figyel-
müket arra, hogy magatartásuk 
helytelen és próbáljanak főiskolás-
hoz méltó magatartást tanúsítani, 
spiclinek és talpnyalónak nevezték 
a népnevelő elvtársakat. 

A DISZ alapszervezet vezet«, 
•ségének figyelmeate'ésére Tol-
las Magdolna kijelentette, hogy: 
.Nem számít, ha a DlSZből 

ki is zárják őket». 
Politikai beáUítpttságuk ellenséges 
voltára megdöbbentő bizonyíték, 
hogy pártunk vezetőjéről, ki min-
den percét a dolgozó nép, a mi 
éleHink szebbé tételére szenteli, 
minősíthetetlen kijelentést tettek. A 
sűrűn kapott hazai csomagokkal 
eltelt Bnlázs Katalinnak nem ízlett 

a menzai koszt és gyalázva a kom-
munistákat, kijelentette: ,,még ez-
ért is pénzt kérnek1*. Amikor szeny-
nyes ügyük napfényre került, igye-
keztek mindent megtenni, hogy ár-
tatlannak tűnjenek fel. Megpróbál-
tak szaktársaik között, egyes *anár-
segéd elvtársaknál pártfogót ke-
resni, de nem sikerült, mert Fő-
iskolánk ifjúsága egységesen szem-
befordult velük é s kiközösítette 
őket sorai közül. Láthattuk a tár-
sadalmi bíróságon, hogy milyen jó4 
tud színészkedni az ellenség. Ho-
gyan próbál becsületes embereket 
befeketíteni, csakhogy saját pisz-
kos ügyéről elterelje a figyelmet. 
A Főiskola ifjúsága sokat tanult 
ebből az ügyből. Megtanultuk, hogy 
még szorosabbra kell zárnunk so-
rainkat, hogy ilyen elemek ne ke-
rülhessenek közénk. De megtanul-
tuk azt is. hogy éberségünket még 
jobban fokoznunk kell. hogy csírá-
jában elfojthassunk minden Ilyen 
ellenséges megnyilvánulást, mely 
nemcsak ellenünk. Főiskolások, ha-
nem pártunk, államunk ellen írá* 
ilyul. 

Főiskolánk Ifjúsága a fegyelem 
megszilárdításával, az állam-
vtesgákra és az évvégi vizsgák-
ra való fokozottabb felkészü-
léssel válaszol a Balázs Kata-
linoknak, Tollas Magdáknak' 
hogy nem tfiri sorai között né-
Iliink ellenségeit s megfogadja, 
hogy pártunkhoz híj, szakmai-
lag és Ideológiailag jól felké-

szült nevelők lesznek'. 
Nagy István 

Szervezzük meg munkánkat 
Az első félévben elég jó átlag-

eredményt (4.29) értünk el I. éves 
biológusok. Ez jobb is lehetet volna, 
ha a folyamatos tanulást különösen 
az első negyedéviben nem frázisként 
kezeljük Leszűrve a tanulságot, a 
második félévben sokkal fokozott-
tabb mértékben próbáljuk megvaló-
sítani a rendszeres tanulásit. Az 
egyik vezető elvtárs kezdeménye-
zésére ú j módon fogtunk hozzá a 
tanuláshoz. 

Évfolyamunkon kb. hatan fel. 
ajánlottuk, hogy a szabadidőnk-
től, különösen az esti órákról 
tanrendszerű beosztást készí-

tünk. 
Ez meg is történt Előre beütemez-

tük 1—2 hétig terjedő időre, hogy 
mit tanulunk ezeken az órákon. 
Ez azért is jó, mert a beosztás nem 
engedi meg, hogy valamelyik tár-
gyat is elhanyagoljuk. Azonkívül 
párokat is alakítottunk, hogy az 
esetleges problémák megbeszélése 
is megvalósuljon. így közös órákat 
Is iktattunk be. E beosztást beadtuk 
a csoportvezetőnek, aki továbbí-
totta az évfolyamvezetőnek ia ellen-
őrzés céljából. 

Természetes ez nemcsak a kitű-
zött 1—2 hétre vonatkozik, hanem 
ha jó eredményt értünk eü, meg. 
hosszabbítjuk és általánosítani a k a r . 
juk az egész évfolyamra. 

Gulyás Sándor, I. tllw.kém 


